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Cong ty TNHH Quân I' Qu9 Bo Vit 

THONG TIN CHUNG 

CONG TY 

Cong ty TNHH Quân l' Qu9 Bo Viet  (Cong ty"), tru'àc day là Cong ty TNHH mQt thành vien Qun l' 
Qu9 Däu tu' Chü'ng khoán Bo Vit, là cong ty con 100% so' hru cüa Tp doan Bo Viet (tru'àc dày 
là Tong COng ty Baa him Vit Nam), dtc thành Ip theo Quyt djnh sO 91 1/2005/QD/HOQT-BV 
ngày 22 tháng 8 nàm 2005 cta HQi dOng Quân trj TOng Cong ty Bao him Vit Nam vá Giy phép 
Thánh 1p và Hot dng so 05/U BCK-GPHDQLQ do Uy ban Chng khoán Nhà nu'âc ban hành ngày 
08 tháng 11 nám 2005. Giày chU'ng nhãn Dang k' kinh doanh cOa Cong ty du'c dièu chinh 7 ln vài 
In thU' 7 du'çc thcj'c hin váo ngày 31 thang 7 nàm 2018. MOt sO thông tin v Cong ty theo Giy 
cht'ng nhàn Dàng k' kinh doanh thay dOi Ian thU' 7 ngay 31 thang 07 nàm 2018 nhu' sau: 

cO 

4S 
VI 
CH 

Ma sO doanh nghip 
Ten doanh nghiep 
Dia chi trt so' chinh 

Nganh ngh kinh doanh 
VOn diu lê 
Thành viên sang lap  

0100111761-129 
Cong ty TNHH Quan l' Qu9 Bao Viêt 
Tang 6, TOa nhà sO 72 Trn Hu'ng Do, phu'ng Trn Hu'ng Do, 
quan Hoàn Kiêm, Ha NOi 
Quãn l' qu9 du tu' chü'ng khoán và quan l' danh muc du tu'. 
100.000.000.000 VND 
Tap doàn Bao Viêt 

HQI DONG THAN H VIEN 

Thành viên Hôi dOng Thành viên trong kS/  và vào ngày lap báo cáo nay nhu' sau: 

Ong Pham Ngoc So'n 
Ong Nguyen Xuân Viêt 
Ong NguyOn Dinh An 

Chü tich 
Thánh viên 
Thánh viên 

BO nhiêm ngáy 24 thang 07 nàm 2018 
BO nhiêm ngáy 19 thang 07 nàm 2018 
BO nhiêm ngày 18 tháng 01 nàm 2017 

KIEM SOAT VIEN 

Các kim soát vién trong k va váo ngày lap baa cáo nay nhu' sau: 

Ong Phan Dang Thánh Kim soát vién chuyên trách BO nhim ngày 23 thang 01 nàm 2018 

TONG GIAM DOG 

TOng Giám dOc cOa Cong ty trong kS'  vá váo ngày 1p báo cáo nay nhu' sau: 

Ong NguyOn Dlnh An TOng Giám dOc BO nhiêm al ngày 24 tháng 7 nàm 2019 

NGIPO'I DI DIN THEO PHAP LUT 

Ngu'a'i di diOn  theo phap Iut ca Cong ty trong kS'  va váo ngay Ip báo cáo nay là Ong Nguyn Oinh 

An — TOng Giám dôc. 

KIEM TOAN VIEN 

Cong ty Trách nhim HO'u hn Ernst & Young Vit Nam là cong ty kiOm toán cho Cong ty. 
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Cong ty TNHH Quân I' Qu9 Bào Vit 

BAOCAOCUATONGGIAMDOC 

Tong Giám d6c Cong ty TNHH Quân I' Qu9 Baa Vit (Cong ty") trinh bay báo cáo nay vá báo cáo tç' 
l an toàn tãi chinh cOa Cong ty t?i  ngay 30 tháng 06 näm 2019. 

TRACH NHIEM CIJA TONG GIAM DOC oOi VcYI BAO CÁO TV L AN TOAN TAI CHiNH 

TOng Giám dOc cam kt dã tuân thO nhu'ng yeu cu cia Thông tu' sO 87/2017/TT-BTC ngay 15 tháng 
8 nàm 2017 cüa Bô Tái chinh quy dlnh  chi tiéu an toán tài chInh vä biên pháp xO' I' dOi v&i các tO 
chU'c kinh doanh chü'ng khoän khOng dap U'ng chi tiêu an toàn tái chInh (Thông tu' 87") vä ThuyOt 
minh 2.1 cUa bão cáo t' le an toàn tài chInh trong viec lap vá trinh bay báo cáo t' le an toàn tái chinh 
t?i ngáy 30 thang 06 näm 2019. 

CONG BO CUA TONG GIAM DOC 

cia TOng Giám Oc Cong ty, báo cáo tç' i an toàn tài chinh kern theo du'c 1p vá trnh 
I Thông tu' 87 và ThuyOt minh 2.1 cia báo cáo t' le an toán täi chinh. 

Ong "guyên Dinh An 
TOng Giám dôc 

Ha NOi, Viêt Nam 

Ngay 12 tháng 08 nàm 2019 
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EY 
Building a better 
working world 

Ernst & Young Vietnam Limited 
8th Floor, CornerStone Building 
16 Phan Chu Trinh Street 
Hoan Kiem District 
Hanoi, S.R. of Vietnam 

Tel: +84243831 5100 
Fax: +84243831 5090 
ey.com  

S tham chi4u: 61358459/21083903/BVF-AUC/LR 

BAO CÁO KET QUA CONG TAC SOAT XET BAO CÁO T" L AN TOAN TAI CHINH 

Kinh gUI: Hi dng Thành viên cUa COng ty TNHH Quân I Qu9 Bão Vit 

ChUng tOi dã thgi'c hin soát xét báo cáo t' l an toân tái chinh kern theo ca Cong ty TNHH Quàn l Qu9 
Bo Viêt (Cong ty") tal ngãy 30 tháng 6 näm 2019 du'Q'c 1p ngày 12 tháng 8 näm 2019 vá du'ç'c trinh bay 
tCi' trang 05 dn trang 27. Báo cáo nay dä du'c Tong Giám dOc Cong ty lap theo các quy dlnh cüa Thông 
tu' sO 87/20171TT-BTC ngày 15 tháng 08 näm 2017 cUa BO Tài chInh quy dnh chi tiêu an toàn tái chinh 
vá blén pháp xU' I' dôi vài các tO chü'c kinh doanh chU'ng khoán khOng dáp U'ng chi tiêu an toàn tài chinh 
(sau day gi Ia "các quy dinh v lap báo cáo t' le an toán tâi chinh") Va Thuyt minh sO 2.1 cUa báo cáo 

t le an toán tái chinh. 

Trách nhim cUa TOng Giãm d6c Cong ty 

TOng Giám dOc Cong ty chiu trách nhim 1p Va trinh bay báo cáo tç' i an toán tài chinh phii ho'p vO'i các 

quy dlnh ye Ip báo cáo t l an toän tái chinh Va Thuyet minh sO 2.1 cüa báo cáo t' l an toán tài chinh. 
TOng Giám dOc cOng chu trách nhim ye kiém soát ni b ma TOng Giám dOc xác dinh  Ia cen thiét de 
dam bâo vic Ip vá trinh bay báo cáo t lé an toàn tài chinh khOng cO sai sot trong yeu do gian ln hoac 
nhem lan. 

Trách nhim cüa Kim toán viên 

Trách nhiem  cOa chUng tOi a du'a ra két Iuän ye báo cáo t9 lé an toàn tái chinh dci'a trén két qua soát xét 
cOa chUng tOi. ChUng tOi dã thu'c hiên cong vic soát xéttheo Chun mçi'c Vit Nam ye hp dOng dch vu 
soátxétsO 2410 - Soát xet thông tin tài chinh giO'a niên do kiém toán viên dQc Ip cOa dn vj thgi'c hin. 

Cong viêc soát xét thông tin tái chinh giO'a niên do bao gOm vic thrc hin các cuOc  phOng vn, chO yéu 

Ia phâng van nhOng ngu'O chu trách nhim ye các vn dé tái chInh ké toán, Va thçj'c hien thU tc phan 

tIch Va các thU tyc soát xét khác. Môt cuOc soát xét v co ban cO pham vi hep ho'n môt cuOc kiém toán 
du'ç'c thy'c hin theo các Chun rny'c kiém toán Viet Nam vá do vy khOng cho phép chOng tOi d?t  duc 

sçi' dam bâo rang chOng tôi Se nhn biêt duvc tét cà các yen de trong yéu cô the du'Q'c phát hin trong 
mQt cuOc kiérn toán. Theo do, chUng tOi khOng du'a ra ' kién kiem toán. 
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EY 
Building a better 
working world 

Y kin ca Kim toán viên 

Can cU' trên kt qua soát xét cUa chUng tOi, chUng tOi khong thy cô vn d gl khin chUnp tOi cho rng 
báo cáo t' lé an toán tái chInh kern theo, duc Ip vá trinh bay, trên các khIa cnh trong yeu, khong phU 
hçp vOi các quy dinh v lap báo cáo t' lé an toán tái chinh vá Thuyét minh so 2.1 cUa báo cáo t' lé an 
toán tái chinh. 

ChInh sách lap báo cáo va giO'i h?n  v sü' dyng baa cáo soát xét 

Khong phU nhn ' kin nêu trên, chUng tOi xin lu'u ' ngu'ô'i doc dn Thuy4t minh sO 2.1 và Thuyt minh 
sO 3 mO tà các quy dinh áp diing, các din giâi vá các chmnh sách 1p báo cáo t' le an toán tài chInh. Ong 
thO nhu' trinh bay trong Thuyét minh sO 2.2, báo cáo t' le an toàn tài chinh du'c lap nhäm tuân thU các 
quy dinh v lap vá cong bO thông tin ye báo cáo t I an toán tái chinh cUa Cong ty. Do do, báo cáo nay 
có the khong phU hQ'p dé sU' dung cho các myc dich khác. 

Co h nhiêm HU'u han Ernst & Young Viêt Nam 
- io 

TNNH - 
ERNST & YO 

VIETNA1 / 

Cl-fl NHA' 
ç HA NA 'FA 

Sang 'ng Ha 
PhO TOng Giám dOc 
SO Giey CNKHN Ki4m toán: 2400-2018-004-1 

Ha NOi, Viêt Nam 

Ngay 14 tháng 08 nàm 2019 

A member firm of Ernst & Young Global Limited 
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Cong ty TNHH Quàn l' Qu9 Bào Viet CONG HOA xA HOI  CHU NGHIA VIT NAM 
So Cong van: DOc lap - Tu' do - Hanh phüc 

V/v: Baa cáo ti  l an toán tái chInh Ha Nôi, ngay 12 tháng 08 näm 2019 

BAO CÁO T' L AN TOAN TAI CHiNH 

Tal thO dim: 30 tháng 06 näm 2019 

KInh gü'i: Ui ban ChU'ng khoán Nhà nu'ó'c 

Chüng tOi cam doan thng: 

(1) Baa cáo du'oc xay du'ng trên c s& sO Iiu &io cap nht t?i  ngày lap báo cáo theo dung quy 
dinh tai Thông tu' sO 87/20171TT-BTC ngay 15 thang 8 näm 2017 cüa B Tái chinh quy thnh chi 
tiêu an toàn tai chInh vá biên pháp xir l' dOi vOi các tO chü'c kinh doanh chu'ng khoán khOng dáp 
U'ng chi tiêu an toàn tái chinh; 

(2) D6I v&i nhO'ng vn d cO th4 ành hu'ô'ng den tlnh hlnh tái chInh cia Cong ty phát sinh sau ngãy 
1p báo cáo nay, chung tOi Se cp nht trong kS'  báo cáo tiep theo; 

(3) Chung tOi xin hoàn toàn chiu trách nhiêm tru'&c Phap lut v xác vá trung thçi'c cUa nOl 

dung báo cáo. 

  

Ong Pham Lu'o'ng Hoang Ong Nguyen Dinh An 
Chuyên viên Kiem soát NOI bO TOng Giám dOc 

Ong Dang Chi NghTa 
Ke toán tru'ng 

Ha Nôi, Viêt Nam 

Ngay 12 tháng 08 näm 2019 
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Cong ty TNHH Quân ' Qu9 Bo Viêt 

BAO CÁO T'' LE AN TOAN TAt CHIN H (tip thea) 
ti ngày 30 thang 06 nàm 2019 

BANG TONG HO'P CAC CHI TIEU RUI RO VA VON KHA DyNG 

Dn vi: VND 

STT CAC CHI TIEU 
Thuy4t 
rn/nh 

Giá fri rQi ro/ 
vOn khà ding 

1 Tóng giá trj rCii ía thi tru'&ng 5.1 3.820.520 

2 Tónggiãtrrüirothanhtaãn 5.2 12.014.944.817 

3 Tong giá tr rüi ra host ng 5.3 15.150.722.245 

4 T6ng giá tr rUi ro (4=1+2+3) 27.169.487.582 

5 Von khá difling 4 115.890.236.936 

6 T' Ie an toàn Von khà dung (6=5/4) (%) 426,55% 

./ ...  
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Ong Dng Chi NghTa 
K taãn tru'O'ng 

BA•1 ° 
/ 

Ong Phm Lu'ng Haäng nh An 
Chuyên viên Ki&m saãt Ni b Tang Giám doc 

Ha NOi, Vit Nam 

Ngay 12 tháng 08 näm 2019 



Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Vit 

THUYET MINH BAO cÁo T'c' LEAN TOAN TAI CHINH 
ti ngày 30 thang 06 näm 2019 

1. CONGTY 

Cong ty TNHH Quân l' Qu9 Bâo Vit ('Cong ty"), tru'&c day là COng ty TNHH mt thành viên 
Qun l' Qu9 0áu tu' ChU'ng khoán Bâo Vit, là cong ty con 100% so' hG'u cOa Tp doàn Bâo 
Vit (tru'âc dày là Tóng Cong ty Bo him ViOt  Nam), du'c thành 1p theo Quyét djnh s6 
91 1/2005/QO/HOQT-BV ngày 22 tháng 8 nàm 2005 cOa HOI dóng Quân td T6ng COng ty Baa 
hiém Viêt Nam và Clay phép Thành lap và Hoat dOng so 05/UBCK-CPHDQLQ do Uy ban 
ChU'ng khoán Nhà nu'O'c ban hành ngày 08 tháng 11 nàm 2005 và các Clay phep diêu chinh 
Giy phép Thành lap và Ho?t dng cong ty quân l' Qu9 nhu' sau: 

Giy phép thu chinh Ngay ban hành N*i dung 
• thy phép Thành lap 
va Ho?t  dông cong ty 
quanlyQuj's6 

53/GPOC-UBCK 31 tháng 7 nàm 2018 

Diu chinh tang vOn diu lê cOa Cong ty 
tü' 25 t len 50 tç' dóng Vt Nam; 061 ten 
cong ty thãnh Cong ty TNHH Quàn l Qu9 
Báo Viet; Thành viên sang 1p cOa Cong 
ty là Tap doàn Bâo Vit. 
fJièu chinh, bO sung ngành nghê kinh 
doanh: Them mài ngành nghe "Tu' van 
du tu' chü'ng khoán". 
Thay d61 ngu'ô1 dal diên theo pháp lust: 
Ong 0ãu Minh Làm-ChO tch HOi dOng 
Thành viên kiêm TOng Giám dOc 
Diêu chfnh tang vOn diêu l cOa Cong ty 
tU' 50 tç' len 100 t' dóng Vit Nam 
01êu chTnh ngu'Oi dai dien theo pháp lut 
thành Ong 0âu Minh Lam — ChO tjch HQi 
dOng thành viên 
Diêu chinh tru so' chinh Cong ty v Tang 
6, TOa nhà sO 72 Trn Hu'ng 0o, 
phu'ng Trn Hu'ng 0a0, Quân Hoán 
Kiêm, Thành phO Ha NOI 
0iêu chinh v ngu'i)i dai diên theo phap 
lut: Ong Nguyn 01nh An — TOng Giám 
dOc 

10/U BCK-GPOCQLQ 14 tháng 12 nàm 2007 

38/GPDC-UBCK 18 thang 6 näm 2012 

08/GPDC-UBCK 22 tháng 4 nàm 2015 

27/GPOC-U BCK 22 tháng 9 nàm 2015 

01/GPDC-UBCK 24 thang 02 nàm 2017 

04/GPOC-UBCK 01 thang 6 näm 2017 

Hoat dOng chinh cüa COng ty là quân l' qu9 du tu' chU'ng khoán và quan l' danh muc  du 
tu'. 

Cong ty có trV so' chInh tai  Tng 6, Tôa nhà sO 72 Trn Hu'ng D?o,  Hoàn Kim, Ha NQi. 

2. CaSYTRINH BAY 

2.1 Van bàn pháp quy ãp dyng 

Báo cáo t lé an toàn tài chinh cOa Cong ty du'Q'c 1p và trinh bay phü hp v&i quy dlnh  trong 
Thong tu' so 87/20171TT-BTC ngay 15 tháng 8 näm 2017 cOa BO Tài chinh ("Thong tu' 87") 
quy dinh chi tiêu an toàn tài chInh và biên pháp xi) l' dOi v&i các tO chU'c kinh doanh chü'ng 
khoán khOng dáp ü'ng chitiêu an toàn tài chlnh. Thông tu' 87 có hiêu lu'c thi hành tO' ngày 10 
tháng 10 nãm 2017 Va thay the Thông tu' so 226/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 nàm 2010 
cüa B tru'&ng Bô Tái chinh quy dinh chi tiêu an toàn tài chlnh và bién pháp xi) l' dOi v&i các 
tO chO'c kinh doanh chO'ng khoán khOng dap U'ng chi tiêu an toàn tài chinh và Thong tu' sO 
165/2012/TT-BTC ngày 09 thang 10 nàm 2012 cOa B Tài chlnh sCi'a dOl, bO sung môt sO 
diu cOa Thong tu' sO 226/2010/TT-BTC. 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Vit 

THUYET MINH BAO CÁO ii' L AN TOAN TAI CHINH (tip theo) 
tai ngày 30 tháng 06 nàm 2019 

2. ca S TRINH BAY (tip theo) 

2.1 Van bàn pháp quy ap dyng (tiép theo) 

Báo cáo t' l an toàn tài chinh nay du''c Ip trén co' so' s6 Iiu tài chinh cüa Cong ty t?i  ngày 
Ip báo cáo. 

Các cách thCi'c din giài drQc Cong ty ap dung trong môt s6 tru'&ng ho'p khOng CO hu'&ng dn 
cv th trong Thông tu' 87. 

Trong qua trinh lap vá trinh bay báo cáo nay, do mOt so ni dung Thông tu' 87 chu'a hu'O'ng 
dn cv th& Cong ty dä áp dung  diên giâi du'ài day cho mQt sO khoàn mcic dçj'a trén hiu biêt 
va dánh giá cta Cong ty. Cu th nhu' sau: 

STT Khoãnmyc 

1 ChT tiêu "Các khoàn 
giàm ti-U' khói t6ng chi 
phi" (Khoàn 2, Oiêu 8 — 
Giá trj rüi ro hoat dOng, 
Thông tu' 87/2017/TI-
BTC) 

2 ChT tiêu "RU! ro tang 
them" (Khoân 5, Diêu 9 — 
Giá tr rii ro th tru'&ng, 
Thông tu' 87/20171TT-
BTC) 

3 Chi tiêu "RUi ro tang 
thêm"(Khon 8, £iêu 10 
— Giá tr! rCii ro thanh toán, 
Thông tu' 87/2017/TT-
BTC) 

Cãch thü'c din giãi cüa Cong ty 

D xác dnh chinh xãc chi tiêu chi phi duy trl hoat dOng 
cia tO chU'c kinh doanh chU'ng khoán trong vOng mu'ôi 
hai (12) tháng liOn kê tinh t&i thô'i dim tinh toán chitiêu 
an toán tài chinh, các chi phi phi tin t phát sinh trong 
k can du'o'c trU' di khOi tOng chi phi. Theo dO, các 
khon giâm trr khOi tOng chi phi bao gOm các chi phi 
sau: 

Chi phi khu hao; 

- Chi phi hoàc hoàn nhäp dy' phOng suy giàm giá tr 
các tái sn tài chinh ngan hen, tái sn tài chinh dái 
han và tái san th chp; 

. Chi phi hoäc hoàn nhap dci' phOng suy giàm giá tr 
các khoàn phai thu; 

Chi phi hoc hoán nhâp dci' phong suy giâm giá tr 
các tai san ngan han khác. 

Cia tr rii ro thi tru'ông diu chTnh tang thOrn du'cyc tinh 
bng: Giá tr rii ro th tru'ng cOa tái san tièm n rüi ro 
th tru'O'ng (chu'a bao gOm phn rii ro tang thOrn) x H 
sO rii ro tang thOrn. 

Giá trj rii ro thanh toán diu chinh tang thOrn du'o tinh 
bng: Giá trj rOi ro thanh toán cia tài san tièm n rUi ro 
thanh toán (chu'a bao gOm phan ri ro tang thOrn) x H 
sO rüi ro tang thOrn. 

2.2 Myc dich Ip bão cáo tj' I an toân tài chmnh 

Báo cáo tç' lê an toan tái chinh du'o'c lap nhm tuân thO các quy dnh v lap va cOng bO thông tin 
v báo cáo t' l an toán tái chInh ca Cong ty Va khOng phCi ho'p d sO' dung cho các mcic dich 
khác. 

2.3 DOng tin trên báo cáo 

Cong ty thu'c hin lap báo cáo bng dng Vit Nam ("VND"). 



Cong ty TNHH Quân I' Qu9 Bâo Vit 

THUYET MINH BAO CÁO ii' LE AN TOAN TAI CHiNH (tip thea) 
ti ngày 30 tháng 06 nàm 2019 

3. TOM TAT CAC CHINH SACH LP BAO CÁO T? LE AN TOAN TAt CHINH CHU YEU 

3.1 Tj I v6n khã dyng 

T' lé von khà dung  cOa Cong ty du'c xác dnh theo Cong thü'c quy dnh trong Thông tu' 87 
nhu' sau: 

VOn khâ dung x 100% 
T' lé vOn khà dung = 

Trong dO, tOng giä trj rôi ro là tOng cãc giá trj rOi 10 thj tru'ô'ng, giá trj rOi ro thanh toán và giá 
trl rOi ro hoat dong. 

3.2 V6nkhàdyng 

Thea quy dinh côa Thông tu' 87, vOn khá dung  là vOn chô sO hO'u CO th ChUy4n dOi thành 
tiên trong vong 90 ngày, Cu th nhu' sau: 

VOn du tu' cüa chô s& hO'u, khong baa gOm vOn cO phn u'u dài hoàn Iai (néu Cô); 

. Thang du' vOn cO phn không baa gOm vOn cO phn u'u dãi haàn al (nu cO); 

Qu9 dci' trCi' bO sung vOn diu I; 

Qu9 du tu' phát trin (nu cO); 

Qu9 dv' phông tài Chinh và rôi ra nghip vu; 
Qu9 khác thuOc vOn chô s& hQ'u du'çi'c trich lap phO hçp v&i quy dinh cia phap Iuat; 

Lgi nhun sau thu& Chu'a phan phOl; 

SO dv' du'  phOng suy giàm giä frl  tài san; 
Nam mu'oi phn tram (50%) phn giá tr tang them CL tài san CO dnh du'c dlnh  giá li 
thea quy dnh Cüa pháp lut (trong tru'ô'ng hp dlnh  giá tang), hac trü' di taàn b phân 
giá tn giâm di (trang tru'ô'ng ho'p dnh giá giàm); 

Chênh lêch t' giá h61 daái; 
Các khaàn giâm trt'i' thea quy dinh tai Oiu 6, Thông tu' 87 (Thuyt minh 3.2.1); 
Các khoân tang them thea quy dnh ti Diu 7, Thông tu' 87 (Thuyt minh 3.2.2); và 

VOn khác (nu CO). 

VOn khà dung  du'çc diu chfnh tang/(giàm) các khaân muC  sau dày: 

3.2.1 Các khoán giàm trCr 
k Toàn b phn giá tr giâm di COa CáC khaân du tu' không baa gOm CC chU'ng khoán 

dU'P'C phát hành bó'i các tO chO'C CO lien quan vài Cong ty và ChU'ng khoán CO thO'i gian b 
h?n ch chuyn nhu'ng cOn li trên 90 ngày k4 tü' ngày 1p baa cáo tç' lé an taàn tài 
chInh du'cyc quy d]nh  ti khaàn 5 Dièu 6 Thông tu' 87, trên ca si' chênh Iêch gici'a giá tn 
ghi sO sa vài giá tn th tru'&ng XáC dinh thea quy dlnh  ti Thông tu' 87; 

Cac tài san ngn hun, khOng baa gOm CáC tài san phâi xác d!nh  rOl ra thi tru'ng thea quy 
dinh khaân 2 ièu 9 Thông tu' 87, dv' phong giam gia du tu' và dv' phOng Các khaàn phai 
thu khO dOi baa gOm: chü'ng khaán thea quy dlnh t?i khaan 5 ièu 6 Thông tu' 87 ti chT 
tiêu du tu' tài chInh ngn h?n,  Các khoân tra trLPO'c, Các khaàn phâi thu và tam U'ng CO 
thai hn thu hôi haäc th&i h?n  haàn ü'ng Con li trên 90 ngày, và cáC tài san ngàn han 
khac; 
CaC tài san dài h?n,  khOng baa gOm các tài san phài XáC dnh rOi ro thi tru'ng thea quy 
dinh tal dim a,b khoan 2 Eiu 6, Thông tu' 87, dv' phOng giam giá dâu tu' vá dv' phong 
các khaán phài thu khO dOi; và 

Các khaàn ngoai trU', cO ' kin trái ngu'a haàc tU' chOi du'a ra ' kin (néu CO) trên baa 
cáo tài chinh dã duvc kim taán (nu cO) ma chu'a du'çi'c trU' ra khOi vOn kha dung  thea 
quy drnh tal dim a,b khoán 2 ièu 6, Thông tu' 87. 

TOng giá tn rüi ro 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Vit 

THUYET MINH BAO CÁO T"' LE AN TOAN TAI CHiNH (ti&p theo) 
tai ngày 30 thang 06 näm 2019 

3. TOM TAT CAC CHINH SACH LAP BAO CÁO T'' L AN TOAN TAI CHINH CHU YEU 
(tip theo) 

3.2 V6n khà dung (tip theo) 

3.2.1 Các khoàn giãm trU' (tip theo) 

D6i v&i các khoàn mçic giâm trü' khOi V6n kh dçing là tài san dUng d dam baa cho nghTa vçi 
cUa Cong ty hoc cho bàn thU' ba, thi khi tinh giam trU' du'c giam di giá tr nhã nht cUa các 
giã trj sau: 

Giã trl thj tru'ong cUa tâi san dO xác djnh theo quy dinh tai Ph luc II, Thông tu' 87; 

Giá tr s6 säch cUa khoan muc giam trU'; 

Giá trj con al cUa nghia vu. 

6i vOi CC khoan muc  giam trU' khói V6n khâ dung là tài san du'c dam baa bng tài sn cUa 
khàch hang, khi tlnh giam trU' dU'O'C giam di già tr! nhó nht cUa cäc giá tr sau: 

Giá tn tài san báo dam XàC dinh theo quy dinh tai khoàn 6 Oiu 10, Thông tu' 87 nhu' sau: 

Giã trl tài san dam bao cho khoan mc giàm trU' du'cc XáC djnh bng khói lu'a'ng tài san 
dam baa * Già tài san * (1 — He so rUi ro thj tru'ng). Cia tài san du'c xäc dlnh  thea 
nguyen taG quy dlnh tai Ph lc II Thông tu' 87; 

Cia tn so sách. 

3.2.2 Các khoân tang them 
Toàn b phn giá tr tang them cUa càc khoân du tu', tài san tài chInh ghi nhn thea giá 
tn ghi sO không bao gOm các chU'ng khoán du'çc phát hành b&i các tO chU'c cO lien quan 
v&i Cong ty và cãc chU'ng khoán cô thO gian bl han ch chuyen nhu'cng con al trén 90 
ngày k tO' ngày tinh toàn t' l an toàn tài chinh du''c quy dlnh tai khoân 7 Diêu 5 Va 
khoân 5 Oiêu 6, Thông tu' 87, trén cc sO chênh léch giU'a gia tn ghi sO so vài giá trj th 
tru'Yng xác djnh theo quy dinh tai  Phu lt,ic II, Thông tu' 87; 

Càc khoàn no'  cO th chuyn dOi thành vOn chU s& hO'u, baa gOm: trài phiu chuyn dOi, 
cO phiu u'u dãi va cäc cong cci no'  khác dà du'o'c dang k' bO sung vOn khà dçing vâi Uy 
ban chU'ng khoàn Nhà nu'c Va thóa man tt Ca CC quy dlnh tai Khoan 2 ièu 7 cOa 
Thông tu' 87; và 

Cia tr cäc khoan quy dinh tai dim a,b khoan 2 Oièu 7 Thông tu' 87 phài tinh giam dn 
theo nguyen tc: 001 vài các khoan n Co th chuy4n dOi thành vOn chU s& hU'u và cäc 
khoan no'  dã dang k' bO sung vàa vOn kha dyng vOl Uy ban ChU'ng khoán Nhà nu'àc, 
Cong ty khu trU' 20% giá trj ban dâu m61 nàm trang th&i gian nàm (05) nàm cuoi cOng 
tru'Oc khi dn han  thanh toan/chuyn dOi thành CO phiu phO thông và khu trU' 25% gia 
tn con al m6i qu' trong thô han  bOn (04) qu' cuôi cOng tru'O'c khi dn han  thanh 

toan/chuyn dOl thành cO phieu phO thông. 

TOng gia tnj các khoàn nç duvc sO' dung d bO sung vOn kha dung tOi da bng 50% phn 
von chO s hO'u. 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Vit 

THUYET MINH BAO CÁO T'' LE AN TOAN TAI CHiNH (tip thea) 
tal ngày 30 thãng 06 näm 2019 

3. TOM TAT CAC CHINH SACH LAP BAO CÁO T' L AN TOAN TAI CHiNH CHU YEU 
(tip theo) 

3.3 Giá tn rUi ro thj tru'O'ng 

Giä tn niii ro thi tru'ô'ng là gia trj tu'a'ng ii'ng vO'i mii'c d ton tht cO th xy ra khi gia thl tru'ng 
cOa tài san dang s& hG'u biên dOng theo chièu hu'&ng bt li va du'a'c Cong ty xác djnh khi 
kêt thic ngày giaa dlch  thea cong thU'c sau: 

Giá trl rOi ro thj tru'ng = VI the rông x Giã tài sn x H sO rOi ro thl trng 

Trang dO, vi the rOng cOa chD'ng khoán là sO lu'Q'ng chci'ng khoán dang nem giG' cOa Cong ty 
ti th&i diem tinh taán, sau khi dä dieu chTnh giàm bat sO chO'ng khaãn cho vay và tang thOrn 
sO chG'ng khaàn di vay phD hap v&i quy dinh cDa phap Iuàt. 

Càc tài san khOng du'c xäc dinh giä trl rOi ro thi tru'ang baa gOm: 

CO phiéu qu9; 

ChCi'ng khaán quy dlnh  ti khaan 5 Diu 6 ThOng tu' 87 baa gOm: 

ChD'ng khaán phát hành bó càc tO chG'c cô lien quan vO Cong ty trang các tru'ang 
hp du'ài day: 

• Là cong ty m, cong ty can, cong ty liOn daanh, cong ty lien ket cDa Cong ty; 

• Là cong ty can, cong ty liOn daanh, cong ty liOn kM cOa cong ty m cDa Cong ty. 

Chu'ng khaán cO th61 gian bi hn che chuyén nhu'ng con l?i  trên chin mu'ai (90) 
ngày ke tu' ngày tinh taán; 

Trài phiéu, các cong cu n, giey tO cO già trOn thi tru'ang tièn té dã däa h?n; 

ChD'ng khaán dä du'ac phOng ngD'a rDi ra b&i chG'ng quyèn bàn haäc ho'p dOng tu'ang 
lai; chU'ng quyèn bàn và ha'p dong quyn bàn du'ac dung de phong ngci'a rii ra cha chng 
khaán ca s&. 

3.3. 1 He s6 rUi ro thl tru'&ng 

He sO rDi ra thj tru'ang diwc xäc dlnh  cha tu'ng khaàn muc  tài san thea quy dlnh  ti Phu lçic I 

Thong tu' 87. 

3.3.2 Giátàisthn 

a. Tin và cac khoán turing drang tin, cOng cu th/ tru'&ng tin tê 

Giá trl cDa tièn bng VND là sO du' tài khoân tien mt t?i  ngày tinh taàn. 

Già trl cOa tien bng ngaai te là giá trl quy dOi ra VND thea tç' già tai càc tO chG'c tin dung 
(TCTD") duvc phép kinh daanh ngaai hOi tai ngày tinh toän. 

Già tn cDa tièn gD'i k' hn va các cong cu thi tru'ang tien tê beng già trl tien gD'i/già mua cOng 
lài IDy ke chu'a du'c thanh taán tO'i ngày t[nh taán. 

b. Tráiphi4u 

Cia trl cua trái phiéu niOm yet là giá yet binh quân trên he thOng giaa dich  tai S& Giaa djch 
ChG'ng khoän ti ngay gn nhM cOng läi Dy ké. Trang tru'O'ng hp trài phiéu khOng cO giaa 
dlch trang vong nhièu han hai (2) tun tinh den ngay tinh taán, là giã trl l&n nht trang các 
gia trl sau: Cia rnua cong lài IDy ke; Menh  giá  cong  lãi Dy kO; Giá xác dlnh  thea phu'ang phap 

nOi bO, baa gOm cá lãi IDy kO. 

ij 
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Cong ty TNHH Quán I' Qu9 Bo Vit 

THUYET MINH BAO CÁO T? LE AN TOAN TAI CHINH (tip thea) 
tal ngày 30 thàng 06 nàm 2019 

3. TOM TAT CAC CHiNH SACH LAP  BAO CÁO T' L AN TOAN TAI CHiNH CHU 'iEu 
(tiep thea) 

3.3 Giá tn rüi ro thj tru'O'ng (tip theo) 

3.3.2 Giá tái san (tip theo) 

b. Traiphieu (tiép thea) 

Cia trj cia trài phiu chu'a niêm yet là giá tr ln nht trong càc giá tn sau: Cia yet trên cac h 
thóng bäo già da Cong ty lçj'a chçn (neu cô) cong  läi luy ke; Cia mua cong  läi luy ke; Menh 
giá cQng lãi lOy ke; Giá xác dnh thea phu'oig phap nOi bO, baa góm Ca läi toy ke A 

c. C6phiu 

Cia trj cOa có phiéu niêm yet là giá dOng cO'a tal ngày giaa dich gen nhet ngày tInh toàn dói 
vO'i có phiéu niêm yet trên So' Giaa dich ChO'ng khoán Ho Chi Minh và So' Giao dch ChO'ng 
khaán Ha Nôi. 

Giá tn cOa CO phiéu cOa Cong ty dai  chOng dàng k' giao djch trén UpCam là giá dong cCi'a 
cOa ngáy giaa dich  gen nhet ngày tinh toán. 

Tru'ng hçp cO phiéu niêm yet hoãc cO phiéu dàng k' giaa dich trên san UpCom khong cO 
giaa djch trong vOng nhieu ha'n hal (02) tuen tInh den ngày tinh taán, giá tn cOa CO phiêu là 
già tn Ian nhàt trang cac giá tn sau: Giá tn sO sach; Giá mua; Cia theo phu'ng phap ni b 
ca Cong ty. 

Tru'o'ng hp cO phieu bj dlnh chT giaa dich,  hy niêm yet hac hOy dang k' giao djch, già trj 
cOa cO phieu là giá tn lO'n nhet trong càc gia tr sau: Giá tr sO sach; Mnh già; Giá thea 
phu'ng phap ni bO cOa Cong ty. 

Giá tr cOa CO phieu dà dang k', lu'u k' nhu'ng chu'a niêm yet, chu'a dàng k giaa djch là giá 
tr trung bnh dçj'a trén báo gia cOa tOi thieu ba (03) cong ty ch0'ng khoàn khong phài là ngu'&i 
cô lien quan tai  ngày giaa dch gàn nhet tru'àc th&i diem tinh taán. Tru'&ng hp'p cO phieu 
khOng cO dO baa già tO' tOi thiéu ba (03) cOng ty chU'ng khoàn, giá tn cOa cO phieu là già tn 
lO'n nhât trang cac gia tn sau: Cia tO' cac baa gia; Già cOa kS'  baa cáo gân nhât; Cia tn sO 
sách; Giá mua; Giá theo quy dlnh  ni b cOa Cong ty. 

Giá tr cO phieu cOa tO chO'c trang tinh tr?ng giâi the, phà san bng 80% gia tn thanh l' cOa 
cO phieu dO t?i  ngày 1p bang can d61 ke toán gen nhet, hoc gia thea quy dnh ni b cOa 
Cong ty. 

Cia tn cO phen, phn vOn gop khác là già tn l&n nhet trong cac giá tn sau: giá tn sO sach; gia 
mua/giá tn vOn gop; gia thea quy dnh nOi  b cUa Cong ty. 

d. Qu2/C6  phi4u cUa Cong ty du tu' chU'ng khoán 

Giá trl qu9 dóng d?i  chUng/Qu9 ETF là gia dOng cO'a cOa ngày giao dich  gen nhet ngày tInh 
toán. Tnu'&ng hp qu9 dong d?i  chOng khong cO giaa dlch  nhieu ho'n hai (02) tun tinh den 
ngày tinh taán, gia tr qu9 du'çc tinh beng (Giá tn tài san nOng ("NAV")/l chO'ng chi qu9) t?i  k' 
bão cáo gen nhàt tru'O'c ngay tmnh toán. 

Cia tn Qu9 thành viên/Qu9 mo'/CO phieu cOa Cong ty deu tu' chCi'ng khoán phát hành nieng lé 
bang NAV trên môt dn VI phn von gOplda'n vi chU'ng chi qu9/cO phiéu t?i kS' baa cáo gn 
nhât tru'&c ngày tinh toán. 

Cia trl cOa càc qu9/cO phi&u khác là giá tn thea quy djnh nOi  b cOa Cong ty. 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bâo Vit 

THUYET MINH BAD CÁO T'' LE AN TOAN TAI CHINH (tip theo) 
ti ngày 30 thàng 06 näm 2019 

3. TOM TAT CAC CHINH SACH LAP BAO CÁO rc' L AN TOAN TAI CHINH CHU YEU 
(tip theo) 

3.3 Giá tn nfl ro thj tru'O'ng (tip theo) 

3.3.3 Giá tn rQi ro thj tru'&ng tang them 

Cia tr rUi ro th tru'&ng cta cãc tài san Se du'c diu chTnh tang them trong tru'&ng hp Cong 
ty dâu tu' qua nhiu vào tài san dO, ngoai tr1i' chii'ng khoän dang trong thO'i gian bao länh phát 
hành theo hInh thti'c cam két chàc chàn, trài phiêu Chinh phü, trái phiêu di.r'c Chinh phi bào 
länh. Giá trj riii 10 thi tru'ng du'o'c diêu chTnh tang theo nguyen tãc sau: 

Tang them 10% trong tru'ng hp giä trj cüa khoan du tu' nay chim t 10% ti 15% 
V6n chu s& hcu cua Cong ty; 

Tang them 20% trong tru'ng hp già tr cua khoàn du tu' nay chim tu' 15% tO'i 25% 
VOn chü sO' hO'u cOa Cong ty; 

Tang them 30% trong tru'ng hp giá tr cia khoân du tu' nay chiOm tü' 25% trO' len VOn 
chu sO' hCi'u cia Cong ty. 

Cäc khoan cO tUc, trái tü'c, gia trj quyn u'u dãi cOa chu'ng khoàn (nu cO) hoãc lãi cho vay 
cOa tiên gO'i, các khoan tu'og du'cng tiên, cOng cu chuyOn nhuvng, giOy t cO già duvc diu 
chinh tang them vào giá trj tài san khi xàc dnh già tr rOi 10 th tru'ô'ng. 

3.4 Giá tn nfl ro thanh toán 

Già trl 1Iil 10 thanh toàn là già tr tu'ng u'ng vO'i mU'c dO tOn tht cô th xay ra khi d6i tác khOng 
th thanh toàn dung hn hoc chuyn giao tâi san dung hn nhu' cam két. Giá trj rüi ro thanh 
toàn du'Q'c xác dlnh  khi két thüc ngày giao dch cüa càc hp dOng, giao djch nhu' sau: 

Oi vO'i hop dOng tién gü'i CO k han t?i  càc tO chu'c tin dvng;  càc khoân cho vay dOi vài 
càc tO chU'c, cá nhan khac; hp dOng vay, mu'n chu'ng khoàn phu hp'p vO'i quy dlnh  cüa 
phap lut; hp dOng ban cO cam két mua lai  chu'ng khoàn phU hp v&i quy dlnh  cOa phap 
Iuat; hp dOng mua CO cam két bàn l?i  chu'ng khoàn phu hp vO'i quy djnh cua pháp lut; 
càc khoan phal thu trong h?n  cOa Cong ty, càc khoan phài thu khách hang trong hot 
dong mOi gi01 bàn chu'ng khoàn; ho'p dOng cho vay mua k' qu9 chu'ng khoàn phU hcp 
vO'i quy dinh cua phap lut; già trj rüi ro thanh toán tru'&c tho han nhn chuyén giao 
chO'ng khoàn, tièn và thanh l' ho'p dOng, du'o'c xàc dinh theo cong thrc: 

Giá tni rüi no thanh toán = H s6 nUi no thanh toán theo d61 tác x Giá tn t14m n rQi ro 

DOI vài càc khoân phâi thu qua h?n,  chu'ng khoàn chu'a nhn chuyOn giao dung hn theo 
quy dlnh  tai diOm h, I khoan 1 Diêu 10 Thông tu' 87, ké cà chti'ng khoàn, tién chu'a nhn 
du'c tü' càc giao djch, hçp dOng dào hn quy dlnh t?i diém a, b, c, d, d, g khoàn I Diêu 
10 Thông tu' 87, gia tr rCii 10 thanh toãn du'cc xàc djnh theo nguyen tac sau: 

Giá tnt nUi ro thanh toán = H s6 rOi no thanh toán theo th&i gian x Giá fri tài san tim n 
rUi no thanh toán. 

3.4.1 HO s6 nQi no thanh toán 

He sO rCii 10 thanh toàn du'ç'c xàc dlnh  theo dOi tãc và h sO rui ro thea thO gian qua hn theo 
quy dinh trong Thông tu' 87. 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Vit 

THUYET MINH BAO CÁO T'' LE AN TOAN TAI CHINH (tip theo) 
t?i ngày 30 thàng 06 nàm 2019 

3. TOM TAT CAC CHINH SACH LP BAO CÁO TS' L AN TOAN TAI CHINH CHU '(Eu 
(tip theo) 

3.4 Giá tn nfl no thanh toán (tip theo) 

3.4.2 Giá tn tài sen tim n rüi ro thanh toán 

6i vO'i GaG giao dch mua, bàn chi'ng khoàn, cho khách hang hoc cho bàn than Cong ty là 
giá tr thi tru'ô'ng ciia hQ'p dOng tinh theo nguyen tàc quy dlnh tal phgi lçic II, phU lc IV Thông 
tu' 87; 

£6i vO các giao dich cho vay mua chirng khoán k' qu9, giao dlch  bàn cO cam kt mua lai, 
giao dich mua CO cam kt ban Ii, vay, cho vay chü'ng khoàn: giä tn tài san tim n rüi ro 
thanh toàn xàc d!nh  thea nguyen thc quy dlnh  tai phy luc IV Thông tu' 87; 

O6i vài các khoàn phài thu, träi phiéu dã dào han, càc cong cu no' dã dào han:  là già tr khoàn 
phài thu tinh thea mnh gia, cong  them cãc khoàn Iài chu'a duc thanh toán, chi phi cO lien 
quan và trU' di khoàn thanh toàn dã thu'c nhãn tru'àc do (nu cO); 

Theo dO, già trl tài san tim n ri ro thanh toán du'o'c xàc dnh cu th nhu' sau: 

Già tn tài san tim n rti ro thanh toán trong hoat dOng vay, cho vay chCi'ng khoän, giao 
dich k' qu9, giao dich mua bàn Iai du'cYc xàc dinh theo nguyen tàc sau 

STT Loi hinh giao djch Giá tn tài san tim n nfl ro thanh toán 

1.  Tin gü'i cO kS'  han, khoàn tin cho 
vay khOng CO tài san baa dam 

Toãn bO giâ tr khoàn cho vay 

2.  Cho vay chrng khoán Max {(Già tr th tru'Ong cia ho'p dOng — Già 
trj tài san dam bào (néu cO)),0} 

3.  Vay chü'ng khoàn Max {(Giá tn tài san dam baa — Già tn thi 
tru'&ng cüa hp dOng),0} 

4.  Hp dàng mua chU'ng khaàn cO 
cam két bàn Ii 

Max {(Giä tr hcp dóng tinh theo già mua - 
Già trl th tru'Ong cüa Hçp dOng x (1- He sO 
rüi ro th! tru'ng)),0} 

5.  Ho'p dOng bàn chü'ng khoàn cO 
cam két mua Iai 

Max {(Già tr thi tru'ng cüa hap dOng x (1 - 
He sO rii ro thi tru'&ng) - Già tn hp dOng 
tInh theo già bàn),0) 

6.  Ho'p dOng cho vay mua k' qu9 
(cha khàch hang vay mua chi'ng 
khoàn)/Càc thóa thuân kinh té cô 
cUng bàn chat 

Max {(SO du' n - Giã trj tài san dam 
bào),0} 

SO du' no' là già trj khoàn vay, Iäi vay và càc Ioai phi. 

Gia tn tài san dam baa du'o'c xác dlnh  thea Thuyét minh sO 3.4.3. Trong tru'Ong hp täi san 
baa dam cüa khách hang khOng cO già tham khào theo th tru'&ng, thl du''c xàc dlnh  thea quy 
dinh nôi bô cta Cong ty. 

Già tn cüa càc tài san du'çc xác dinh theo Muc 3.3.2. 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu Baa Vit 

THUYET MINH BAO CÁO 1"' L AN TOAN TAI CHINH (ti&p theo) 
tai ngày 30 thang 06 nàm 2019 

3. TOM TAT CAC CHINH SACH LAP BAO CÁO Ti' L AN TOAN TAI CHNH CHU '(Eu 
(tip thea) 

3.4 Giá tn rái ro thanh toán (tip theo) 

3.4.2 Giá tr tài san tim n rQi ro thanh toán (tip theo) 

Giã trj tài san tim n IOI 10 thanh toán trong hoat dOng giao dich chu'ng khoán du'cc xãc 
dinh theo nguyen t& sau: 

STT The'! gian Giá tn tài san tim n rüi 

A — ói vO'i CäC giao djch bàn chO'ng khoàn (ben ban là Cong ty hoc khách hang ca 

Cong ty trong hot dQng môi giO'i) 

1.  Tru'àc thO han nhän thanh toán 0 

2.  Sau th&i han nhân thanh toán 

Giá tn thi tru'ng cüa hcp dóng (trong tru'Ong 
hcp Cia thi tru'Orng thp horn Cia giao d!ch) 

0 (trong tru'&ng h'p Giá thi tru'ng cao ho'n 
Giã giao dch) 

B — Oói vo'i cãc giao dich  mua chO'ng khoan (ben mua là Cong ty hoc khách hang cüa 
Cong ty) 

1. Tru'cth&i hn nhân chuyn 
giao chü'ng khoán 

0 

2 
Sau thO'i han nhãri chuyn giao 
chO'ng khoän 

Giá trj thi tru'o'ng cCia hap dóng (trong tru'ng 
hop Già thj tru'ôig thp han Giá giao dch) 

0 (trong tru'&ng hop Giä th tru'ng cao han 
Giá giao djch) 

ThO han  thanh toàn/nhn chuyn giao chCi'ng khoàn I 1+2 (dói vO'i có phiu niêm yet), T+1 
(dÔi v&i trái phiêu niêm yet; hoc T+n (doi vài các giao dich  tháa thun ngoài h thông giao 
dich trong n ngäy theo thôa thun cia hai ben). 

3.4.3 Giám trcr giá tn tài san t14m n rUi ro thanh toán 

Cong ty diu chTnh giàm trü' phn giá trj tài san baa dam cüa dól tác, khách hang khi xác dlnh 
già trj tài san tiem en rüi 10 thanh toãn quy dnh t?i  khoân 1, iêu 10 thông tu' 87 trong tru'ng 
hop câc hop dàng, giao dch nay dáp 0'ng dày di các dièu kin sau: 

flói tác, khäch hang có tài san bao dam thy'c hin nghTa vçi cüa minh và tài san bao dm 
là tien, các khoàn tu'ang du'o'ng tiên, giäy to' Co giá, Cong cci chuyen nhuvng trên thj 
tru'o'ng tien té, ch(ng khoãn niêm yet, dàng k' giao dch trén So' Giao dch Chii'ng khoàn, 
trãi phiéu Chinh phü, trái phiêu dU'Q'C B Tài chinh bâo lãnh phãt hành; 

. Cong ty CO quyen dinh doat, quàn lv', sü' dung, chuyen nhu'ang tài san bào dam trong 
tru'o'ng hop dOi tác khOng thcvc hiên nghTa vu thanh toàn dày di và dung thô han  dã thoa 
thuân tai các hap dóng. 

A 
ç c 

7 
EP 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu Bo Vit 

THUYET MINH BAO CÁO T'' LE AN TOAN TAI CHINH (tip thea) 
tal ngày 30 thàng 06 nàm 2019 

3. TOM TAT CAC CHINH SACH LAP BAO CÁO TS' L AN TOAN TAI CHiNH CHU YEU 
(tip theo) 

3.4 Giá tn rói no thanh toán (tip theo) 

3.4.3 Giám trCr g/á tn tài san tim n rQi ro thanh toán (tip thea) 

Già tn tài san giam trj' du'c xác dThh  nhu' sau: 

Già trj tâi san dam baa = Khói Iu'a'ng tài san x Giá tài san x (1 — He s6 rüi ra thi tru'ng) 

He s6 rüi ro th tru'&ng du'oc xác dinh t?i Ph luc I Thông tu' 87. Già trj tài san du'o'c xác dlnh 
thea nguyen täc quy dinh tal Phu luc II và Phu luc IV ban hành kern thea thông tu' 87. 

4S 
VII 

CHI 
H 

3.4.4 Giá tn rUi ro thanh toán tang them 

Già trj rtii ía thanh taàn phài dUQ'C diu chTnh tang them trang càc tru'o'ng hQ'p sau 

Tang them 10% trang tru'&ng ho'p tong già t càc hp dOng tin gü'i, khaân cho vay, 
khaàn phai thu trang han,  ho'p dong mua cô cam két bàn al chU'ng khaán, hç'p dóng bàn 
Co cam két mua al chU'ng khaàn, tOng già tn các khaan vay dOi vO'i mOttO ch0'c, cã nhän 
và nhôm tO chü'c, cà nhän lien quan (nêu cO), chiêm t1i' 10% t&i 15% Von chni s& hG'u; 

Tang them 20% trong tru'ng hp tOng già tn càc hp dOng tin gt'i, khaan cha vay, 
khaán phal thu trang han,  hQ'p dông mua cO cam két ban Iai  chirng khaán, ho'p dông bàn 
cO cam két mua Iai  chü'ng khaàn, tOng giá t càc khaàn vay dOi v&i mOt tO chU'c, cà nhàn 
và nhOm tO chU'c, cà nhàn lien quan (nu cô), chiém tü' 15% tO 25% Von chO s& hO'u; 

r. Tang them 30% trang tru'&ng hcp tOng già tn càc hQ'p dOng tién gO'i, khaân cha vay, 
khaàn phal thu trang han,  hp dOng mua Co cam két bàn lal  chci'ng khaàn, hp dOng bàn 
cô cam kM mua al chü'ng khaàn, tOng già trl càc khaân vay dOl vài mOttO  chU'c, cà nhàn 

Va nhôm tO chü'c, cà nhân lien quan (nu co), hac mQt cà nhân và càc ben lien quan tO'i 
cà nhàn do (n&u cO), chim tü' 25% Von chO s& hCi'u tr len. 

3.4.5 BU trCr rOng song phu'o'ng giá tn tài san tim n rQi ro thanh toán 

Cia trj tài san tim en rOi ra thanh taàn du'çc bii trü' rong sang phu'cYng khi: 

Rüi ía thanh taàn lien quan tO'i cCing mOt dOl tac; 

RÜI ía thanh taàn phàt sinh dOi vài cOng môt laai hinh giaa dch; 

. Viec bO trO' rông sang phu'cYng dã du'cYc các ben thOng nhét tru'O'c bng van ban. 

3.4.6 Tru'&ng hop d61 tác dã hoàn toàn mt khá näng thanh toán 

Taàn bO khaan thiet hai tinh thea già tr Hop dOng phal du'çrc giam trO' khãi vOn kha dung. 

3.5 Giá tn nüi ro hoat d'Ong 

Già tn niii ra haat dOng là già tn tu'a'ng 0mg vO'i rnrc dO tOn thét cô the xay ía da 161 k9 thut, 
lôi h thông và quy tninh nghip vçi, 161 can ngu'O tnang qua tninh tàc nghip, hac da thiéu 
vOn kinh daanh phàt sinh tO' càc khaan chi phi, Iô tO' haat dOng  deu tu', hac da càc nguyen 

nhän khàch quan khàc. 

Giá trj rOi ra haat dng c0a Cong ty duvc xàc dlnh  là già trl Ian nhét cOa càc già tn sau: 25% 
chi phi duy trl hat dQng cOa Cong ty trang vong rnu'ô'i hal (12) thang Iin ké tinh tó'i thO diOm 
tInh toàn, haãc 20% VOn phàp dinh  thea quy dlnh cOa phap lut, tuS' thuOc vàa già tn nàa I&n 
ha'n. 

Chi phi duy tn haat dong cOa Cong ty du'Qc xãc dinh bng tOng chi phi phát sinh tnang kS',  trO' 
di: chi phi khéu haa; chi phi haäc haàn nhp dci' phong giàm già dâu tu' ngen han;  chi phi 

hac haàn nhp dci'  phong giam già dàu tu' dài han;  chi phi hac haàn nhp dci' phông phai 

thu khO dôi. 
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Cong ty TNHH Quân I' Qu Bo Vit 

THUYET MINH BAO CÁO T? LE AN TOAN TAI CHFNH (tip theo) 
ti ngày 30 thãng 06 nàm 2019 

4. BANG TINH VON KHA DUNG 

V6n khà dung 

STT NE DUNG 

 

V6n khà dvng Khoàn giãm trU' Khoán tang them 
VND VND VND 

  

A 

1 

2 

NguOn von 

V6n du tu' ca chü s& hO'u 
khong baa góm Co phOn u'u 
däi hoàn Iai (néu co) 

L) 

100.000.000.000 

Thng du' vOn có phn 
khong baa gOm cO phn u'u 
dãi hoän al (nu có) - 

3 C6 phiéu qu9 - 

4 Qu9 dci' trO' bO sung vón 
dièu Ie (nu co) 7.225215.459 

5 Qu du tu' phát trién (néu 
có) - 

6 Qu9 dy' phong tái chinh và 
rüi ro nghip vy 7.225.215.459 

7 Qu9 khác thuôc vOn chü s& 
hU'u - 

8 Lç1 nhun sau thué chu'a 
phân phói 22.379.571.436 

9 SO du' dci' phong suy giàm 
giá trl tâi san 3.353.592.998 

10 Chênh Ich dánh giá l tái 
san cO djnh - 

11 Chênh Iêch t giá Mi doái - 

12 Các khoân no cO th 
chuyén dOi 

13 Toàn bO phn giâm di hoc 
tang them cüa cäc chU'ng 
khoán t?i chi tiêu du tu' tài 
chinh(Thuy4tminh4.1) - 19.827.011 

14 VOn khác (néu có) - 

IA T6ng 140.203.422.363 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu Baa Vit 

THUYET MINH BAO CÁO T'' L AN TOAN TAI CHFNH (tiép thea) 
ti ngày 30 thang 06 nàm 2019 

4. BANG TiNH VON KHA DVNG  (tip thea) 

      

 

V6n khá ding 

Khoàn 
giàm trCr 

VND 

    

     

   

Khoãn tang 
them 
VND 

 

STT NQIDUNG 

   

      

 

V6n khá d41ng 
VND 

    

      

        

B 

I 

II 

Tài san ngn han [ 
Tin và các khoãn tu'o'ng du'o'ng tin 

Các khoãn c?u tu' tài chlnh ngn h?n - 

1.  Dàutu'ngnhan 

Chü'ng khoán tim n rCii ro thi tru'ong 
theo quy dlnh  ti khon 2 Diéu 9 
(Thuytminh5.1) 

ChU'ng khoän bi giàm trO' khOi von 
khá dyng thea quy dinh - 

2.  Dy' phong giàm giá du tu' ngn hn 

III Các khoàn phái thu ngn han, ke cá 
phái thu tU' ho?t thng üy thác 2.352.041.016 

1.  Pháithucüakháchhàng 2.107.947.671 

Phâ thu cüa khách hang cô thôi han 
thanh toán con Ii tCr 90 ngày tr& xuOng 

Phài thu cCia khách hang có thO'i han 
thanh toán con I trên 90 ngày 2.107.947.671 

2.  Trâ tru'O'c cho ngu'oi ban 6.600.000 

3.  Phâi thu hot ng nghiep vy - 

4.  

Phal thu hoat ong nghp vu Co thO 
han thanh taán con al tv 90 ngay tr& 
xuong 

Phi thu hoat dng nghip vv cO thO 
han thanh toán cOn al trên 90 ngày - 

Phâi thu ni bO ngn han - 

Phai thu noi bo Ca thafl han thanh toan 
cOn lal tO' 90 ngáy tr& xuOng 

Phal thu nQi bQ có thô'i han  thanh toán 
cOn lal  trên 90 ngay - 

5.  Phãi thu hoot c1ng giao dch chU'ng 
khoán - 

Phài thu hoat dng giao dch chti'ng 
khoán cO thôi han  thanh toán cOn al tO' 
90 ngay trO' xuOng 

Phâi thu hoat ong giao dich  chcrng 
khoán cô th&i han thanh taán cOn Iai 
trên 90 ngây - 

6.  Các khoan phài thu khác 237.493.345 

Phài thu khác Co thO han thanh toán 
cOn Ii tO' 90 ngày tr& xung 

Phal thu khác cO thOi han thanh toán 
con lal trên 90 ngay 237.493.345 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Vit 

THUYET MINH BAO CÁO T' L AN TOAN TÁI CHNH (tip theo) 
t ngày 30 thang 06 nàm 2019 

4. BANG TINH VON KHA DVNG (tip theo) 

STT NO/DUNG 

V6n khà dung 

Khoán Khoân 
V6n khá dyng giám trCr tang them 

VND VND VND 

B Tài san ngän hn (tiép theo) 

7. D' phong phài thu ngn han  khO doi 

Iv Hang t6n kho 

V Tài san ngn han khác 

1. Chi phi trà tru'&c ngn han 

2. Thu4 GTGT u'cc kháu trU' 

3. Thué và các khoân phài thu Nhâ nu'O'c 

4. Tài san ng&n han  khác 

4.1 Tam Crng 

Tam i'ng CO tho'i han  hoàn ü'ng cOn Iai 
ti' 90 ngây trO' xuóng 

Tam ü'ng cO thôi han  hoàn Cvng con Ii 
trên 90 ngay 

Tài san ngn han khác 

Tóng 

Tài san dài han 

Các khoàn phài thu dài han, k cà 
phái thu tU' hoat dç5ng üy thác 

4.2 

lB 

C 

63.503.220 

345.692.577 

345.692. 577 

JN 

H 

) 
0. 

2.761.236.813 

1. Phâi thu dài han  cüa khách hang 

Phâi thu dài han  cOa khOch hang CO 
thO han  thanh toán con Iai  t 90 ngày 
tr xuöng 

Phài thu dài han  cOa khách hang cO thO'i 
han thanh toán con Ii trén 90 ngay 

Von kinh doanh & o'n vi tru'c thuc 

Phâi thu dãi han  ni bQ 

Phâi thu dài han  ni bô cO thO'i han 
thanh toán cOn Iai tO' 90 ngây tr& xuOng 

Phâi thu dãi han nôi bö cO thO han 
thanh toán cOn Iai  trën 90 ngay 
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Cong ty TNHH Quân I' Qu9 Bâo Vit 

THUYET MINH BAO CÁO T'' LE AN TOAN TÁI CHINH (tip thea) 
ti ngãy 30 thang 06 nãm 2019 

4. BANG TINH VON KHA DNG (tip theo) 

STT 

F 

No/DUNG 
VOn khã dyng 

VND 

Von k/ia dyng 

K/nan 
giàm trCr 

VND 

K/nan 
tang them 

VND 

C Tài san dat han (tiéptheo) 

I Các khoàn phài thu dài han, k Ca 
phài thu tU' ho?t  dng üy thác 
(tip thea) 

4.  Phâi thu dài han  khác - 

Phâi thu dài han khác cô thô'i han 
thanh toán con lai tO' 90 ngaytró' xuóng 

- 
Phài thu dài han khác cO thO han 
thanh toán con i trên 90 ngày 

5 Dcl' phang phài thu dài hn khó dôi 

II Ta! san cô cinh 8.643.437.296 

III Ba't d.ng san 4u tu' - 

IV Các khoàn du tu' tài chlnh dài h?n - 

1.  Sàutu'vaocOngtycofl - 

2.  Von gop lien doanh - 

3.  Du tu' vào cong ty lien kt, lien doanh - 

4.  Du tu' chrng khoán dài han - 

ChU'ng khoán tièm an rCii ro thi tru'ông 
(Thuyt minh 5.1) 

ChO'ng khoán b giám trO' khOi vOn 
khá dung - 

5.  Các khaOn du tu' dãi han ra nuc 
ngoài - 

6.  Dau tu' dài hn khác - 

7.  Dy' phong giàm giá du tu' tài chInh 
dái han  

V Tàisándàih?nkháC 12.908.511.318 

1.  Chi ph trã tru'àc dài h?n 12.908.511.318 

2.  Tài san thué thu nhp haãn Ii - 

3.  1(9 cu'Qc, k9 qu9 dài han - 

Các chi tiêu tài san bj coi là khoãn 
ngoai trO', cO 9  kian trái ngu'Q'c hoc to' 
chói &i'a ra2  kién tai  báo cáo tài chinh 

a dU'çc kiem toán ma khOng bj tinh 
giâm trO' theo Thông tu' 87 - 

IC T6ng 21.551.948.614 

VON KHA DUNG = IA-lB-IC 115.890.236.936 
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Cach?ngmycdutu' 

(1) 

Tin và cac khoán tu'ong du'ong tin, cong cy th 
tru'&ng tiên t 

1. Tin mat (VND) 0 398.357.346 

Các khoàn tu'yng du'cYng tin, tin gO'i cô 
k' han 0 109.842.214.790 

3. Giy t& cO giá, cong Cu Chuyen nhu'cYng trên 
thi tru'ng tiên tê 

II. Trãi phi6u ChInh phU 

4. Trái phiu Chinh phii khong trã läi 0 

Trái phiu ChInh pha tra Iãi sut cuóng phiu: 
Trái phiu ChInh phCi (bao góm cOng trái Va 
trái phièu cOng trInh dã phát hành tru'àc day), 
trái phiu ChInh phü CáC nu'c thuc khOi 
OECD hoàc du'o'c bo Iãnh b&i ChInh phO 
hoàc Ngân hang Trung ung cOa các nu'âc 
thuc khOi nay, trái phiêu &IC phát hành b&i 
ac tO chü'c quOc tê IBRD, ADB, IADB, AFDB, 

3 EIB và EBRD 

0 

Quymôrüiro Giá fri rUi ro 
VND VND 

  

(2) 

110.240.572.136 

 

(3)=(1)x(2) 

  

Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Vit 

THUYET MINH BAO CÁO ii' LE AN TOAN TAi CHiNH (tip theo) 
tai ngay 30 tháng 06 näm 2019 

4. BANG TiNH VON KHA DVNG  (tip thea) 

4.1 Giá tn tang them và giãm di cüa chU'ng khoán 

Chi tt giá tr tang them vä giàm di cüa ching khoän ti khoân myc du tu' tâi chInh du'çc 
diu chinh vâo v6n khà dung tal ngày 30 thäng 06 näm 2019 nhu' sau: 

Giá tr tang them 

Giá g6c 
VND 

Giá tn hop I' 
VND 

Chênh Iêch 
VND 

Co phiêu niêm yM 18.378.189 38.205.200 19. 827. 0 11 

18.378.189 38.205.200 19.827.011 

Giá trl giãm di 

18.378.189 38.205.200 19.827.011 

5. BANG TINH GIA TR! RUI RO 

5.1 Rtfl ro thj tru'O'ng 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Baa Vit 

THUYET MINH BAO CÁO TS' L AN TOAN TÁI CHINH (tip thea) 
tal ngäy 30 thang 06 näm 2019 

5. BANG TINH GIA TR! RUI RO (tip thea) 

5.1 Rtfl ro thj tru'O'ng (tip theo) 

III. Trái 

Cachngmycdâutu' 

Hs6 
rti ro 

% 
Quy mO rii ro 

VND 
Giá trj rái ro 

VND 

(1) (2) (3) = (1) x (2) 

phiu doanh nghip 

6. Trái phiu niêm yt cô th&i gian dáa han con 
lai duó 1 nàm, k4 cà trái phiêu chuyn d61 8 

Trái phiu niêm yt cô thô gian dáa han con 
al tü' 1 den du'O'i 3 näm, k cã trái phiéu 
chuynd6i 10 

Trái phi4u niêm yM cô thô gian dáa han con 
Ii tCi' 3 näm t&i du'O 5 nàm, k c trái phiu 
chuynd6i 15 

Trái phiu niêm yt có thai gian dáa hn con 
lai tü' 5 näm tr& len, k Ca trái phiu chuyn d61 20 

7. 

IV. C6 

Trái phi6u không niêm yt cô thO gian dáa hn 
cOn li du'&i 1 nãm, k cà trái phiu chuyn d61 25 

Trái ph16u khong niêm yt cô th&i gian dáa hn 
con al tü' 1 tri du'ó'i 3 nàm, k cà trái phiu 
chuyn dói 30 

Trái phi6u không niêm yt CO th&i gian dáa han 
con Ii tU' 3 tâi du'&i 5 nàm, k cà trái phiu 
chuyn dói 35 

Trái phiu không niêm y4t có th&i gian dáa han 
cOn lai tü' 5 näm tr& len, k ca trái phiu 
chuyn dói 40 

phiu 

8. 06 phiu ph6 thOng, c6 phiu u'u dãi cOa câc 
t6 chü'c niêm yet t?i S& Giao djch Chivng 
khoán Ho Chi Minh; chO'ng chT qu9 mô' 10 38.205.200 3.820.520 

9. C6 phiu ph6 thông, c6 phiu u'u däi cOa cac 
t6 chCvc niêm y6t t?i  S Giaa dich Chu'ng 
khoán Ha NQi 15 

10. 06 phiu phó thông, Co ph16u u'u dãi các cong 
ty dal chOng chu'a niêm yet, dang k' giao dich 
qua h thông UpCom 20 

ii. CO phiOu ph6 thOng, CO ph14u u'u dãi cOa các 
cong ty dal chUng da dang k' lu'u ks', nhu'n 
chu'a niêm yt hoc däng k' giao dich; ca 
phiu dang trong dçt phát hành Ian d6u (IPO) 30 

12. CO phiu cOa các cong ty di chOng khác 50 

V. ChCrng 

13 

chi qu9 du tu' chi'ng khoán 

Qu9 dai chung, baa gOm ca cong ty du tu' 
cho'ngkhoandaiChClng 10 

14 
Qu9 thânh vien, cong ty du tu' chcrng khoán 
riêng là 30 

/ 
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Cong ty TNHH Qun 19 Qu9 Bo Vit 

THUYET MINH BAG cAO T'c' LE AN TOAN TAI CHFNH (tip thea) 
ti ngày 30 thang 06 nàm 2019 

5. BANG TINH GIA TR! RUI RO (tip theo) 

5.1 Rüi ro thj tru'O'ng (tiep theo) 

Các hong myc du fu' 

H s6 
riro QuymOriro Giátr/rüiro 

% VND VND 

(1) (2) (3)=(1)x(2) 

VI. Ch&ng khoán bi h?n  chê giao djch 

 

L 15. Chü'ng khoán bi tm ngu'ng giao dich 40 

16. ChU'ng khoán bi huç' niêm yt, huç' giao dich 50 

VII. Cáctàisànkhãc 

 

17. J C6 phn, phn vn gop và cac Ioai chci'ng 
khoàn khác 

18. Các tãi sOn du tu' khác 

    

  

80 

  

  

80 

  

    

      

VIII. Rüi ro tang them (nu cO) 

MU'c Quy mO ri ro Glé trj rüi ro 
Ma chü'ng khoán tang 

them 

TONG GIA TR! RUI RO TH! TRU'Ô'NG 
(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) 110.278.777.336 3.820.520 

5.2 Rüi ro thanh toán 

Giá fri rQi ro 
VND 

ROi ro tru'O'c thô han thanh taán (Thuyt rn/nh 5.2.1) 7 .493. 160.014 

ROI ra qua thO hn thanh toán (Thuyt rn/nh 5.2.2) 3.353.592.998 

Rüi ro tang them (Thuyt rn/nh 5.2.3) 1. 168.191.805 

T 2 ng giO trl rüi ro thanh toán 12.014.944.817 

C 

-14 

N 
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fling giá tn rüi ro 
VND Lo?I hinh giao djch 

Giá tn rüi ro (VND) 

0,8% 3,2% 4,8% 6% 

(2) (3) (4) (5) 

00 
U fC 

(6) 

7.493.160.014 

Tin gü'i k' han và các khoàn tin cho vay khong có 
tài san báo dam, các khoàn phài thu tü' hoat dong 
giao dich và nghiêp vu kinh doanh chüng khoán (*) 

Cho vay chng khoàn /Càc thóa thuân kinh t có 
cUng bàn chat 

1.  

1.128.066 7.492.031.948 7.493.160.014 

Vay chi:i'ng khoàn /Các thóa thuân kinh t cO cUng 
bàn chat 

Hp dóng mua chvng khoán cO cam kM bàn I/ Các 
thóa thuàn kinh t cO cOng bàn chat 

Hçrp dng bàn chO'ng khoán cô cam kM mua Ii/ Càc 
thoà thuän kinh tê cô cOng bàn chat 

Hçp dng cho vay mua k' qu9 (cho khàch hang vay 
mua chO'ng khoàn)/Càc thóa thuâni kinh tê có cOng 
bàn chat 

6.  

2.  

3.  

4.  

5.  

TONG RUI RO TRU'&C THGI HN THAN H TOAN 

Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Vit 

THUYET MINH BAO CÁO T'' LEAN TOAN TÁI CHiNH (tip theo) 
ti ngày 30 tháng 06 nãm 2019 

5. BANG TINH GIA TRI RUI RO (tip theo) 

5.2 Rtii ro thanh toãn (tip theo) 

5.2.1 Rüi ro tru'&c th&i han thanh toán 

Giá tn ri no thanh toàn cho các khoân muc chu'a dn han thanh toán dLFC xàc dinh nhu' 
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Hês6rüiro 1 

thanh toán TT 06i tác thanh toán cho Cong ty 

Chinh phü, cãc tó chrc phat hành dLc bo Iänh bó Chinh phC 
và Ngàn hang Trung u'ng các nu'&c thuc khôi OECD; Uy ban 

Nhân dan tTnh, thành phO tr'c thuc Trung u'ng 

Só Giao dich Ch0'ng khoän, Trung tam Lu'u k' ChU'ng khoán 0,8% 

(3) To ch0'c tin dtng, tO chO'c tài chInh, tO chCi'c kinh doanh ch0'ng 

dáp vng cãc diu kien khãc thea quy d)nh ni b cCa tO ch0'c kinh 
khoán thãnh 1p các nóc thuc khôi OECD và cô he sO tin nhiêm 

doanh chng khoán 

(4) TO chO'c tin dcing, tO chci'c tài chinh, tO chCi'c kinh doanh chU'ng 

thuc khOi OECD và khOng dãp O'ng cãc diêu kin khãc thea quy 
khoán thãnh lap ngaài càc nu'c OECD; haacthanh Ip ti các nu'&c 

d!nh nOl b ca Cong ty 

(5) TO chü'c tin dyng, tO chU'c tài chinh, tO chO'c kinh daanh chng 
khoán thành Ip và hot dng tai Vit Nam 

(6) Các tO chU'c, Ca nhân khác 8,0% 

(1)  

0,0% 

(2)  

3,2% 

4,8% 

6,0% 

Cong ty TNHH Qun I' Qu' Bâo Vit 

THUYET MINH BAO CÁO T' L AN TOAN TA! CHFNH (tip thea) 
ti ngày 30 thang 06 nãm 2019 

5. BANG TINH GIA TR! RUI RO (tip theo) 

5.2 Ru! ro thanh toán (tiêp theo) 

5.2.1 Rüi ro tru&c th&i hn thanh toán (tip theo) 

He s rCi ía thanh toán theo dói tác du'qc Cong ty xác dinh  nhu' sau: 

'H 

N 
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Cong ty TNHH Qun I' Qu9 Bo Vit 

THUVET MINH BAO CÁO 1? LE AN TOAN TAI CHINH (tip theo) 
tal ngày 30 thang 06 nãm 2019 

5. BANG TiNH GIA TR! RCJI RO (tip theo) 

5.2 Rói ro thanh toãn (tiêp theo) 

5.2.1 Rüi ro tru'&c th&i han thanh foán (tip theo) 

(*) Chi tiM Tin gO'i kS'  han và CáC khon tin cho vay khang CO tài san bâo dam, các khoan phâi thu tü' hot dng giao dch vá nghiep vu kinh doanh 
chü'ng khoán và các khoân mçic tim n rOi ro thanh toán khác: 

Giá fri tái san 
Giá tr/ tài san khOng cO tài san HO sO rQi ro 

Giá tr s6 sách dam bão dam bâo thanh toán Giá fri rOi ro 
VND VND VND % VND 

Các khoan tin gO'i CO k' han 107.734.267.119 - 107.734.267.119 6% 6.464.056.027 

Câc khoàn phai thu tü' hoat dOng giao dich vã 
nghiep vu 17.132.932.009 - 17.132.932.009 6% 1.027.975.921 

Các khoan muc tim n riji ro thanh toán khác 14.100.827 - 14.100.827 8% 1.128.066 

124.881.299.955 124.881.299.955 7.493.160.014 

5.2.2 Ri ro qua th&i han thanh toán 

Giá tn rüi 10 thanh toán ca các khoân muc dä qua thô han thanh toán du'c xãc dinh nhu' sau: 

HO s6 rOi ro Quy mO rUi ro Giá trj rüi ro 

STT Th&i gian qua h?n (%) (VND) (VND) 

1. 0- 15 ngày sau thôi han thanh toán, chuyn giao chO'ng khoãn 16% - 

2. 16 - 30 ngày sau th&i han thanh toán, chuyn giao chU'ng khoán 32% 

3. 31 - 60 ngày sau thô'i han thanh toán, chuyn giao chO'ng khoán 48% - - 

4. TO' 60 ngãy tró' di 100% 3.353.592.998 3.353.592.998 

TONG RUI RO QUA HAN THANH TOAN 3.353.592.998 
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Chi tiêu Gia tn (VND) 

STT Chi tiét t&i tüng d& tác 
MUv fang H 
them (%) 

só rCi ro 
(%) 

Quy mô rCi ro 
(VND) 

Giá tn rCii ro 
(VND) 

1.  Ngan hOng TMCP Bo Vit 20% 6% 29.067.260.274 348.807.123 

2.  NgOn hang TMCP Vit 
Nam Thfrih Vu'ng 20% 6% 27.361.090.411 328.333.085 

3.  NgOn hang TMCP Du tu' 
PhOt trin Vit Nam 20% 6% 26.501.994.246 318.023.931 

4.  Tong Cong ty Bo Vit 
NhOn Tho 10% 6% 14.966.622.394 89.799.734 

5.  NgOn hang TMCPAChOu 10% 6% 13.871.321.917 83.227.932 

TONG RUI RO TANG THEM 1.168.191.805 

5.3 Ru! ro hoat dOng 

Cong ty TNHH Quân I' Qu9 Bo Vit 

THUYET MINH BAO CÁO ii' LE AN TOAN TÁI CHINH (tiép theo) 
tai ngày 30 tháng 06 nãm 2019 

5. BANG TiNH GIA TR! RUI RO (tip theo) 

5.2 Rüi ro thanh toân (tiep theo) 

5.2.3 Rüi ro tang them 

Giá tr n:ii ro thanh toán tang them du'c xác dnh nhu' sau: 

II. 

T6ng chi phi hoat dong phát sinh trong vông 12 tháng 

tinh tO'i tháng 06 näm 2019 

Các khoân giâm trü' khôi t6ng chi phi 

64.378.147.418 

3.775.258.437 

1. Chiphikhuhao 

Tóng chi phi sau khi giâm trü' (III = I — II) 

3.775.258.437 

60.602.888.981 

25% Tng chi phi sau khi giàm trO' (IV = 25%  III)  

20% V6n pháp dnh cüa Cong ty  

15.150.722.245 

5.000.000.000 
Iv. 

V. 

TONG GIA TR! RUI RO HOT QNG (Max {IV, V}) 15.150.722.245 

6. CAC SU' KIN PHAT SINH SAU NGAY KET THUC KY KE TOAN 

KhOng Co sci' kin quan trQng nOo phát sinh sau ngày két t,.' .\êu cu phâi dLc 

diêu chinh hay thuyêt minh trong báo cáo t' I an toà •: inh t 30 thang 6 näm 

2019 CONGTY 
AC NHIM HN * 
UAN . •UY 

BA2) 

Ong Däng ChI NghTa Ong Phm Lu'o'ng Hoàng uyn lnh An 

Ké toán tru'ng Chuyên viên Kiém soát NOi bO Tóng Giám dOc 

Ha Nôi, Viet Nam 

Ngày 12 thOng 08 nOm 2019 
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